
ISSUE #11
FISCAALERT

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

De (IB) aangifte tijd is weer aangebroken. Inmiddels
hebben we voor onze klanten hiervoor een VIA-code
aangevraagd. Met de code kunnen bepaalde onderdelen
van jouw fiscale Vooraf Ingevulde Aangifte in ons
systeem van de Belastingdienst digitaal worden binnen
gehaald. Dit vermindert de kans op fouten, daar er een
vergelijking plaats vindt tussen jouw gegevens en de
gegevens die bij de Belastingdienst al bekend zijn. Deze
activeringscode ontvang je van de Belastingdienst binnen
twee weken.
Doe dit alstublieft tijdig als je dit nog niet gedaan hebt: de activeringscode heeft slechts een
beperkte geldigheidsduur! Het is niet per se nodig om de papieren in te scannen, je kan de codes
ook uittypen en mailen naar ons (fiscaal@statusfinance.nl). Naast de VIA-code straks kan je ons
nu al alle relevante documenten voor de aangifte toezenden. Je kan dit naar bovenstaand
emailadres sturen of naar één van onze medewerkers waar je normaliter contact mee hebt over
de aangifte. In de checklist 2022 vind je een overzicht van de relevante documenten die wij graag
ontvangen.

Een machtiging voor de gegevens van de vooraf
ingevulde aangifte is voor 1 aangiftejaar. Verzorgt Status
Finance jouw aangifte inkomstenbelasting voor
verschillende jaren? Dan is er voor ieder jaar een
machtigingsregistratie nodig. Je beslist per aangiftejaar
of wij de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan
gebruiken. 

VIA CODE



Overzicht
normbedragen en
percentages 2023

 
Hieronder zie je hoeveel je in 2023
onbelast kunt vergoeden of welk

bedrag je als loon in aanmerking moet
nemen bij een vergoeding of

verstrekking:
 

Vrijstelling zakelijke 
kilometervergoeding       

€ 0,21        
 

Vrijstelling thuiswerkvergoeding
€ 2,15

 
Belaste waarde niet-

zakelijke maaltijd          
€ 3,55

 
Belaste dagwaarde inwoning en
 huisvesting op de werkplek       

€ 6,10 
 

Vrijstelling verhuiskosten-
vergoeding      

€ 7.750
 

Vrije ruimte werkkostenregeling
 tot en met € 400.000 loonsom   

3%
 

Vrije ruimte werkkostenregeling
 bij loonsom boven € 400.000       

1,18%
 
 

Het normbedrag dat een directeur-
grootaandeelhouder (dga) minimaal als
loon in aanmerking moet nemen, stijgt
van € 48.000 in 2022 naar € 51.000 in

2023.
 
 

In 2023 stijgen de normbedragen voor
de vrijwilligersvergoeding naar € 1.900
per jaar en € 190 per maand. In 2022
was dit nog € 1.800 respectievelijk €
180. De normbedragen per uur blijven

overigens wel gelijk. Zo mag de
vrijwilligersvergoeding per uur voor 21

jaar en ouder maximaal € 5,00 zijn. Het
normbedrag per uur jonger dan 21 jaar

blijft € 2,75.
 

 

Status Finance stuurt via de boekhoudsoftware een
aanvraag in om jouw doorlopende machtiging te
registreren.
De Belastingdienst stuurt een registratiebrief met een
formulier over de aanvraag van Status Finance. Hierin
vragen zij of je toestemming geeft om jouw
doorlopende machtiging te registreren, zodat wij jouw
gegevens kunnen bemachtigen. De machtiging kan op
elk moment weer worden  opgezegd.

Wist je dat het met ingang van 2021 mogelijk is om een
doorlopende machtiging inkomstenbelasting te laten
registreren. Dit gaat als volgt:

Bent je akkoord? Stuur het formulier dan op naar ons. Met
de activeringscode op het formulier maken wij de
registratie actief. Ben je niet akkoord? Dan hoef je niets te
doen.

DOORLOPENDE MACHTIGING

NORMBEDRAGEN LOONHEFFING 2023
Met ingang van het huidige jaar zijn veel normbedragen op
het gebied van loonheffingen verhoogd, zoals de
kilometer- en vrijwilligersvergoeding. Houd hiermee
rekening bij de inrichting en verwerking van uw financiële
en loonadministratie in 2023. Hiernaast is een overzicht
van de normbedragen en percentages terug te vinden.

UPDATE
WERKKOSTENREGELING (WKR)

Via de werkkostenregeling kan je een bepaald percentage van jouw totale fiscale loonsom
besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan jouw werknemers. Er was met
Prinsjesdag al een verhoging van de vrije ruimte in de WKR aangekondigd over de eerste
€400.00 van de fiscale loonsom. Hierdoor geldt er een percentage van 1,92%. Over het
restant van de loonsom bedraagt het percentage 1,18%. Vanwege de gestegen
(energie)kosten stijgt de vrije ruimte in 2023 tijdelijk verder naar 3% over de eerste € 400.000
van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging naar 3% en geldt tot €
400.000 het percentage van 1,92%. 



VRIJE RUIMTE
WERKKOSTENREGELING

VRIJE RUIMTE WKR IN 2023
Eerder kon je zien dat er in 2023 een extra vrije
ruimte is van €4.320 bij een loonsom van €400.000.
Indien je de vrije ruimte in de werkkostenregeling
nog niet benut, dan kun je bijvoorbeeld een
personeelsfeest geven ten last van jouw vrije
ruimte. Dit kan de sfeer binnen uw organisatie
versterken. De vrije ruimte kan ook  worden
gebruikt voor een onbelaste bonus aan
werknemers die goed presteren. Houd hierbij wel
rekening met de gebruikelijkheidstoets. Een bonus
tot € 2.400 per persoon per jaar ten laste van de
vrije ruimte is toegestaan.

Fiscale aspecten groene
arbeidsvoorwaarden
Werknemers en werkgevers hechten steeds meer
waarde aan groene arbeidsvoorwaarden zoals een
(elektrische) fiets. 

U kunt het gebruik van de fiets stimuleren door een
hogere reiskostenvergoeding te verstrekken aan
jouw medewerkers dan bij het gebruik van de auto.
Vergoedt u meer dan € 0,21 per kilometer? Dan is
het meerdere loon. Je kunt dit meerdere: 

toewijzen aan de vrije
ruimte van de
werkkostenregeling (WKR)
of;
belasten als individueel loon
bij de werknemer. 

Ook is het mogelijk om een fiets
te vergoeden of verstrekken aan
jouw werknemers. De
werknemer is dan eigenaar van
de fiets. De waarde van de fiets
komt ten laste van de vrije
ruimte van de WKR. Daarnaast
mag je ook nog een onbelaste
reiskostenvergoeding
verstrekken voor woon-
werkverkeer van € 0,21 per
kilometer. Geef je een hogere
reiskostenvergoeding? Dan wijs
je het meerdere toe aan de
werkkostenregeling of wordt dit
belast als loon bij jouw
werknemer.



REMINDERS
Jaaraangifte omzetbelasting 2022 of
maandaangifte februari 2023
In geval van jaaraangifte moet je uiterlijk 31
maart 2023 de aangifte omzetbelasting
doen over 2022. Doe je maandaangiften
dan moet je uiterlijk 31 maart 2023 de
aangifte omzetbelasting doen over februari
2023. De verschuldigde belasting moe ook
op deze datum zijn betaald.

Dit geldt ook voor de aangifte
loonbelasting over februari 2023.

Fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting
Wil je met terugwerkende kracht per 1
januari 2023 een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting aangaan? Houd er
dan rekening mee dat je hiervoor vóór 1
april 2023 een verzoek moet indienen bij
de Belastingdienst.

Voorlopige aanslagen over 2022
Dien tijdig een verzoek voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting en/of
inkomstenbelasting over 2022 in om
onnodige belastingrente te voorkomen.
Voor ondernemingen met een boekjaar dat
gelijk is aan het kalenderjaar, berekent de
Belastingdienst met ingang van 1 juli 2023
belastingrente. Ons advies is om vóór 1
mei 2023 het verzoek over het jaar 2022 in
te dienen, om belastingrente te
voorkomen. Let op! Als jouw reeds
opgelegde voorlopige aanslag naar
verwachting te laag is, moet deze vóór 24
maart 2023 aangepast worden om
belastingrente te voorkomen.


